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ODŮVODNĚNÍ 
návrhu novely vyhlášky č. 424/2017 Sb. o informačních povinnostech některých osob 

podnikajících na kapitálovém trhu 
 

I. OBECNÁ ČÁST 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 
Předkládaný návrh vyhlášky dává do souladu výkaznictví nebankovních obchodníků 
s cennými papíry a úvěrových institucí, pokud jde o finanční výkazy. Vykazování finančních 
výkazů obchodníků s cennými papíry, kteří jsou bankami, je v současné době upraveno 
zejména přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména prováděcím nařízením Komise 
(EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, 
pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 575/2013. To však nevylučuje národní výkazy, které se orientují na oblasti 
nepokryté tzv. jednotnými evropskými vykazovacími rámci, ale zahrnují oblasti, na které se 
vztahují specifické národní předpisy nebo kde neexistuje jednotná evropská regulace. V tomto 
případě se jedná o vykazování finančních výkazů obchodníků s cennými papíry, kteří nejsou 
bankami. 
Ke konci června 2020 nabyde účinnosti nová metodika a XBRL taxonomie EBA, která zavádí 
řady změn ve výkaznictví úvěrových institucí a investičních podniků podle přímo 
použitelných předpisů. Novela vyhlášky tak především reaguje na technické úpravy sběru dat 
podle evropských požadavků v důsledku přechodu na načítání příslušných XBRL taxonomií. 
Dopad této úpravy technického charakteru bude primárně spočívat ve změnách struktury, 
formátu a akronymů výkazů, nikoliv ve věcném rozsahu vykazování. Stávající výkaznictví se 
tedy sjednocuje se strukturami a popisy oficiální taxonomie na evropské úrovni. Jedná se tak 
o nahrazení stávajících finančních výkazů nebankovních obchodníků s cennými papíry novým 
výkazem FIN (IND) 01-12 „Finanční informace (FINREP) na individuálním základě“.  
Konkrétně tedy dochází ve výkaznictví kapitálových trhů od roku 2020 k následujícím 
změnám: 
a) zavedení nového čtvrtletního výkazu FIN (IND) 01-12 „ Finanční informace (FINREP) na 

individuálním základě“, který zajistí srovnatelné údaje pro bankovní i nebankovní 
obchodníky s cennými papíry; 

b) zrušení 3 dosavadních čtvrtletních finančních výkazů FIS (ČNB) 10-12 „Rozvaha a 
podrozvaha“, FIS (ČNB) 20-12 „Výkaz zisku nebo ztráty“, FIS (ČNB) 40-12 „Doplňkové 
informace k rozvaze“ z důvodu zavedení jednotného výkazu FIN (IND) 01-12, 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním  

Návrh vyhlášky je v souladu se zmocněními uvedenými v ustanoveních § 16 odst. 7, § 47 
odst. 5, § 50 odst. 8, § 63 odst. 5, § 71 odst. 5, § 73f odst. 7, § 77 odst. 3 a § 90c odst. 4 
zákona. 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie 
Navrhovaná vyhláška není transpozičním předpisem. Vyhláška je předpisem technického 
charakteru, kterým se zajišťuje sběr dat požadovaných pro účely dohledu. Předkládaný návrh 
vyhlášky je slučitelný s právem Evropské unie. 
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4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
Hlavním důvodem pro změnu vyhlášky týkající se informačních povinností některých osob 
podnikajících na kapitálovém trhu je nastolení souladu ve vymezených oblastech s požadavky 
kladenými na bankovní a nebankovní obchodníky s cennými papíry a sledování potřebných 
informací ve vazbě na přechod výkaznictví s využitím XBRL taxonomií v rámci  sběrného 
systému ČNB. Vzhledem k tomu, že se mění počet předkládaných výkazů, jejich akronymy a 
názvy, je nezbytné upravit text vyhlášky za účelem dosažení právní jistoty v oblasti 
informačních povinností vykazujících osob, a to i přesto, že obsahově zůstávají výkazy beze 
změny. 
5. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální a jiné specifické dopady 

Navrhovaná úprava nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. 
Z navrhovaných změn vyplývají zvýšené náklady pro ČNB související se zavedením nových 
výkazů a přechodem výkaznictví na využití XBRL taxonomií v rámci sběrného systému. 
Podnikatelské prostředí České republiky, tedy nebankovní obchodníci s cennými papíry 
dotčené změnami v předkládacích povinnostech, budou muset přizpůsobit své informační 
systémy novým požadavkům. Vzhledem k povaze navrhovaných technických změn, které se 
týkají především formátu, nikoliv věcného obsahu vykazování, nejsou očekávány výrazně 
zvýšené náklady nad rámec nákladů, které souvisí s nutností úprav interních informačních 
systémů. 
Vyhláška nemá žádné negativní sociální dopady ani nemá žádné dopady na spotřebitele, 
na oblast rovnosti mužů a žen, na specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé, 
ani na osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 
Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady na životní prostředí, nemá dopady 
na bezpečnost nebo obranu státu, ani na výkon státní statistické služby. 
6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem diskriminace. 
7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 
Navrhovaná právní úprava  není v rozporu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 
GDPR1) a s novým zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Všechny nově 
zaváděné výkazy jsou koncipovány jako sběry údajů v agregované podobě, resp. předmětem 
výkaznictví nejsou údaje týkající se fyzických osob. 
8. Zhodnocení korupčních rizik 
Navrhovaná právní úprava, která se týká předkládání výkazů České národní bance, nevytváří 
prostor pro korupční rizika. 
 
 

 
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
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9. Konzultace 
Návrh nové vyhlášky je konzultován s Asociací pro kapitálový trh (AKAT) a Českou 
bankovní asociací (ČBA). Podrobná metodika bude vykazujícím osobám zpřístupněna ve 
sběrném informačním systému ČNB.  
Návrh vyhlášky je rovněž konzultován s Ministerstvem financí. 
Návrh nové vyhlášky nepodléhá konzultaci s Evropskou centrální bankou podle Rozhodnutí 
Rady č. 98/415/ES ze dne 29. června 1998 o konzultacích vnitrostátních orgánů s Evropskou 
centrální bankou k návrhům právních předpisů. 
Předkládaný návrh neobsahuje řešení, která by představovala zvýšené riziko z hlediska 
proveditelnosti a vynutitelnosti. 
Na základě návrhu České národní banky (Plán vyhlášek na rok 2019) potvrdil ministr 
spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády, že se u této vyhlášky neprovede hodnocení 
dopadů regulace podle obecných zásad (RIA). 

 
II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K Čl. I 
K bodu 1 a 2 
Úprava nahrazuje stávající výkazy FIS (ČNB) 10-12 „Rozvaha a podrozvaha“, FIS (ČNB) 
20-12 „Výkaz zisku nebo ztráty“, FIS (ČNB) 40-12 „Doplňkové informace k rozvaze“ novým 
jednotným výkazem FIN (IND) 01-12 „ Finanční informace (FINREP) na individuálním 
základě“. V zájmu přehlednosti je navrhován nový výčet výkazů. 
K bodu 3 a 4  
Úprava přílohy č. 1 v návaznosti na změny v § 5. Bod 20 stručně popisuje obsah nově 
zaváděného výkazu FIN (IND) 01-12, který nahrazuje dosavadní výkazy řady FIS. 
K Čl. II 
Účinnost vyhlášky je stanovena dnem 1. června 2020. Veškeré informace a podklady a 
podrobnou metodiku pro sestavování výkazů budou mít obchodníci s cennými papíry 
k dispozici v dostatečném časovém předstihu před účinností vyhlášky. 
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